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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E SEIS DE FEVEREIRO DO 

ANO DE DOIS MIL E SETE =============================================== 

ACTA Nº 01/07 

========== Aos vinte e seis dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e sete, realizou-

se no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Moimenta da Beira a Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal de Moimenta da Beira conforme Convocatória previamente enviada a 

todos os seus membros. ----------------------------------------------------------------------------------------

----- Teve o seu início pelas dez horas, tendo a Mesa sido presidida pelo respectivo 

Presidente, António José Tojal Rebelo, secretariado por, José Manuel Andrade Ferreira, 

Primeiro Secretário e Hildérico José Lopes Pereira Coutinho, Segundo Secretário. ------------ 

----- Feita a chamada, verificou-se a ausência dos seguintes membros da Assembleia 

Municipal: Maria Ondina Calhau Santos Freixo, José de Jesus Pereira, José Augusto de 

Jesus Gouveia e José de Jesus Pereira--------------------------------------------------------------------- 

----- Foi perguntado pela mesa se havia alguma alteração a fazer nas actas  nº.s 5 e 6 de 

2006; feitas pequenas emendas, estas foram aprovadas por unanimidade. ----------------------

----- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal depois de ter lido a correspondência, 

congratulou-se com a tomada de posição do Governo quanto ao Centro de Saúde a quanto 

á proposta do PCP acerca do IC-26. -------------------------------------------------------------------------

----- No período antes da ordem do dia, o membro Cristiano Coelho salientou a importância  

de todos os concelhos à volta de Moimenta da Beira se unirem numa só voz de força para 

levar em frente o IC-26; propôs que os primeiros três pontos da ordem do dia, tenham um 
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só debate e que fiquem agrupados num só. ---------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Junta de freguesia de Peva perguntou quanto ao Posto Médico de 

Peva, que não tem Médico e disse que o Posto Médico ou funciona, ou acaba de vez; 

Referiu a falta de postes de transformação por parte da EDP; salientou a necessidade de 

colocação de grades na ponte do Paiva entre Soutosa e Lamosa, para garantir mais 

segurança. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O membro Hildérico Coutinho lembrou à Câmara que com as novas tecnologias e 

defendendo o meio ambiente, podem-se enviar por E-Mail as actas e anexos para todos 

nós. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi dada a palavra ao Senhor Presidente da Câmara que por sua vez disse: Os 

concelhos têm que se unir e falar a uma só voz, só assim se consegue o IC-26; previu que 

a curto prazo os postos Médicos deixem de ser viáveis, mas crê que o SUB de Moimenta 

da Beira seja uma realidade, no entanto referiu que a situação das urgências é um assunto 

que tem de ser tratado com muito rigor; referiu ainda “a responsabilidade” por todos os 

elementos da Câmara locais para tratar o assunto de saúde, que a EDP tem vindo a 

colocar PT`s, no entanto pedia ás Juntas de Freguesia que referissem a falta destes 

mesmos PT´s; disse ainda que ia transmitir aos serviços para enviar por E-Mail as actas e 

anexos a quem dele fosse portador. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Entrou-se na Ordem do Dia 1 - Aprovação do “ Projecto de Regulamento de Utilização 

de Viaturas de Passageiros ao Serviço da Educação, Cultura, Desporto e Recreio” 2º. -  

Aprovação do “ Projecto de Regulamento para a Concessão de Apoios ao 

Desenvolvimento Cultural, Social e Recreativo”.3º. - Aprovação do  “Projecto Regulamento 
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de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo” ---------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente da Mesa concordou com o pedido e estes três pontos foram 

agrupados num só, como forma de debate. --------------------------------------------------------------- 

----- Foi dada a palavra ao Senhor Presidente da Câmara que disse, não prever grande 

ajuda financeira por parte do governo às Câmaras no apoio às colectividades associativas, 

não deixando por isso a Câmara de apoiar, no entanto referiu as necessidades de envolver 

as instituições numa partilha entre a Câmara e as associações. -------------------------------------

----- O Senhor Presidente da mesa concordou com o regulamento de apoio ás 

colectividades. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O membro Cristiano Coelho, salientou a importância desta lei e congratulou-se por 

isso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Junta de Peva, fez um reparo quanto ao tempo, e pediu que no artº. 

11, quanto aos cinco dias que a Câmara exige, sejam também dados a quem vai beneficiar 

do autocarro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Presidente da Câmara, respondeu dizendo que a situação referida pelo 

Presidente da Junta de Peva é excepcional. --------------------------------------------------------------

----- Postos à votação em conjunto estes três pontos, foram aprovados por unanimidade ---- 

----- Ponto quatro “Projecto de Estatutos e Autorização para o Município Participar no 

Capital Social do Matadouro Regional de Viseu”.--------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente da Câmara informou que a Câmara vai subscrever 20.000€ do 

capital social do Matadouro com a ideia que no futuro vai vender as acções aos 

empresários do sector que possam ver interesse no matadouro. ------------------------------------
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----- O Senhor Presidente da Assembleia, disse ter dúvidas acerca da distribuição do capital 

para particulares. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Membro João Chiquilho concorda com que a Câmara tente que os 20.000€ sejam 

subscritos pelos talhantes locais. -----------------------------------------------------------------------------

----- O Membro Cristiano Coelho acha que com o matadouro em Viseu os produtores de 

gado vão beneficiar pois há um ganho na distância que é menor do que a anterior para o 

abate do gado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Posto à votação foi o mesmo aprovado por unanimidade. --------------------------------------- 

----- Ponto Cinco – “Aprovação da 1ª. Revisão ao Orçamento e Plano para 2007”. -------------

----- O Senhor Presidente da Câmara teceu uma breve explicação e este assunto foi 

submetido à votação tendo sido aprovado por unanimidade. -----------------------------------------

----- Ponto Seis – “ Análise do Enquadramento Político-Administrativo do Município de 

Moimenta da Beira” . ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente da Assembleia disse que está em marcha uma descentralização 

dos serviços; que a saúde está no centro, que o município se deve enquadrar na Região 

Centro, no entanto nós balançamos entre o Norte e o Centro; apelou para que todos 

interviessem e dar alguns passos para seguirmos num único sentido; a área metropolitana 

quebrou e voltamos à estaca zero. ---------------------------------------------------------------------------

----- O Membro Cristiano Coelho disse que era uma falsa questão, que estávamos a discutir 

o sexo dos Anjos. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O membro Alcides Sarmento disse que querem uniformizar a Administração periférica 

do estado, referiu as NUTS e as regiões para os subsídios: Agricultura - Vila Real; 
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Educação – Vila Real; Saúde – Vila Real/Viseu; Serviços sociais – Viseu; tem que haver 

uniformização entre os serviços e que as zonas de fronteira como é a nossa deveriam-se 

dar oportunidades às populações para escolher qual a região a pertencer. -----------------------

----- O Membro João Chiquilho referiu que o que nos liga a Viseu é o sentimentalismos e 

que Viseu não nos merece. ------------------------------------------------------------------------------------

----- O Membro Mário Torres, disse ser um assunto delicado mas que em sua opinião é 

pertenceremos ao Centro ligados a Viseu. -----------------------------------------------------------------

----- O membro Manuel Ferreira Pinto, resume a história de há trinta anos atrás até ao 

presente e diz que ainda hoje em termos de ligação estamos mais beneficiados no Norte e 

que a resolução do problema é feito no mais curto espaço possível, diz que tudo isto é 

solucionável, mas de uma vez por todas é necessário decidir: Norte ou Centro. ----------------

------ O Membro Hildérico Coutinho questionou se valerá a pena ir para Viseu, Zonas Douro 

Dão, disse que íamos ganhar mais com o Douro do que com o Dão e que Vila Real tem 

melhores serviços de saúde do que Viseu. ---------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva defendeu o turismo interligado entre 

Viseu e Douro, e que temos de decidir de uma vez por todas, pois a nossa família é Viseu, 

somos Beirões e não Transmontanos. ----------------------------------------------------------------------

----- Foi dada a palavra ao Vereador José Eduardo que referiu ser este assunto actual e 

houve sempre um grande interesse em discutir este assunto; foi-nos proposto por vezes 

pertencermos a ambos os lados; temos um circulo eleitoral de Viseu a quem temos de 

exigir responsabilidades; temos que ter algum cuidado mas temos que nos decidir uma vez 

por todas; creio que com tranquilidade devemos pertencer a Viseu ; esta Assembleia tem 
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que tomar posição, e é oportuna esta discussão, não deve é haver bloqueio Político-

Administrativo; ou se fica em Viseu ou em Vila Real, de uma vez por todas; este assunto é 

delicado, complexo, mas de importância enorme para o concelho de Moimenta da Beira. ---

----- O Senhor Presidente da Câmara referiu que esta matéria é muito séria para ser 

decidida de ânimo leve; devemos ser ambiciosos e ver qual é que nos convém, 

Convivência com o Douro – Lamego, Tarouca, Tabuaço e Armamar. Tem de haver estudos 

estratégicos, para pertencer à área Metropolitana de Viseu ou à Comunidade do Douro Sul, 

pois o nosso Município é uma fronteira, mas temos que correr riscos, apesar dos ganhos 

ou não; temos que ter vários contributos e ser frios para tomarmos uma posição; tem que 

haver regionalização, se houvesse, fazia campanha pela regionalização. ------------------------ 

----- O Presidente da Mesa da Assembleia referiu que a assembleia vai voltar ao assunto, 

pois é importante a afirmação do município no conceito regional. -----------------------------------

----- Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu 

presença e a colaboração de todos, encerrando a sessão cerca das treze horas, da qual se 

lavrou a presente Acta, que vai ser assinada nos termos da Lei. -----------------------------------  
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